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NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtarin e vetëm 

gjykues Rilind Sermaxhaj, me pjesëmarrjen e zyrtares ligjore Eronita Llapashtica, në çështjen 

penale kundër të pandehurit A.T nga Prishtina, për shkak të veprës penale organizimi i 

skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm nga neni 294 paragrafi 2 i KPRK-ës, të cilin me 

autorizim e mbron avokati Gani Hoxha nga Prishtina, duke vepruar sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Gjilan, me numër PP.II.nr. 1272/2019, të datës 06.09.2019, pas 

mbajtjes së seancës dëgjimore lidhur me pranimin e marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë, mori 

dhe publikisht me datën 10.09.2019, shpalli ndërsa me datë 16.09.2019, përpiloi këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I pandehuri A.T, nga babai M..dhe nëna A..., e lindur G.., i lindur me datë ..., në Prishtinë, ku 

edhe jeton rruga “..”, nr. .., ka të kryer shkollën e mesme, i martuar, i pa punësuar, i gjendjes së 

mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Sepse me datë 22.08.2019, rreth orës 18:05 minuta, në lokalin i cili gjindet në Gjilan, në rrugën 

“Sadulla Brestovci”, pas një kontrolle nga ana e zyrtarëve policor është konstatuar që i 

pandehuri A.T me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm pasuror për vete apo për personin 

tjetër dhe në kundërshtim me ligjin për ndalimin e lojërave të fatit numër 06/L-155, në mënyrë 

të kundërligjshme ka organizuar lojërat e fatit BINGO të cilat janë të ndaluar me ligj, 

 

-Me çka ka kryer veprën penale organizimi i skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm 

nga neni 294 paragrafi 2 i  KPRK-ës. 

 

Andaj, gjyqtari i vetëm gjykues në bazë të nenit 4,38,39,40,42,44,69,70,71 dhe 72 të KPRK-ës 

dhe neneve 233,247 dhe 365 të KPP-ës, të pandehurit A.T i shqipton: 

 

 

 

 

 

DËNIM ME BURGIM  I CILI DËNIM ME PËLQIMIN E TË PANDEHURIT 

ZËVËNDËSOHET NË DËNIM ME GJOBË. 
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Ashtu që të pandehurit A.T, për veprën penale si në dispozitiv të këtij aktgjykimi i shqiptohet 

dënim me burgim në kohëzgjatje prej nga 120 (njëqindenjëzet) ditësh, i cili dënim në bazë të 

nenit 44 të KPRK-ës dhe me pëlqimin e të pandehurit zëvëndësohet në dënim me gjobë në 

shumë prej 2,000 € (dymijë euro), të cilim dënim i pandehuri do ta paguajë në afat prej 15 

ditësh nga dita kur ky aktgjykim të merr formën e prerë. 

 

Nëse i pandehuri i lartcekur nuk dëshiron ose nuk mundet ta paguaj dënimin e zëvëndësuar me 

gjobë, atëherë dënimi i zëvëndësuar me gjobë do të revokohet dhe do të ekzekutohet dënimi me 

burgim në kohëzgjatje prej 120 (njëqindenjëzet) ditësh. 

 

Në bazë të nenit 79 të KPRK-ës, të pandehurit A.T, koha e kaluar nën masën e paraburgimit 

dhe masës së arrestit shtëpiak dhe atë nga data 22.08.2019 deri me datë 10.09.2019, do ti 

llogaritet në dënimin e zëvëndësuar me gjobë.  
 

Në bazë të nenit 92 të KPRK-ës, nga i pandehuri KONFIKOHEN: 

 

1. Shtëpizë kompjuterike IBM-156C934, 

2. Shtëpizë kompjuterike IBM-156C934, 

3. Shtëpizë kompjuterike IBM-156C934, 

4. Shtëpizë kompjuterike IBM-156C934, 

5. Shtëpizë kompjuterike IBM-156C934, 

6. Shtëpizë kompjuterike IBM-156C934, 

7. Shtëpizë kompjuterike IBM-156C934, 

8. Shtëpizë kompjuterike IBM-156C934, 

9. Shtëpizë kompjuterike IBM-156C934, 

10. Shtëpizë kompjuterike IBM-156C934, 

11. Shtëpizë kompjuterike IBM-156C934, 

12. Shtëpizë kompjuterike IBM-156C934, 

13. Shtëpizë kompjuterike IBM-156C934, 

14. Shtëpizë kompjuterike IBM-156C934, 

15. Shtëpizë kompjuterike IBM-156C934, 

16. Shtëpizë kompjuterike IBM-156C934, 

17. Shtëpizë kompjuterike IBM-156C934,  

18. Shtëpizë kompjuterike IBM-156C934, 

19. Shtëpizë kompjuterike IBM-156C934, 

20. Shtëpizë kompjuterike IBM-156C934, 

21. Shtëpizë kompjuterike IBM-156C934, 

22. Shtëpizë kompjuterike IBM-32P4414,  

23. Shtëpizë kompjuterike- IBM XOB73060, 

24. Shtëpizë kompjuterike IBM-KDXZ5KT, 

25. Shtëpizë kompjuterike IBM-5KKFRCOP, 

26. Shtëpizë kompjuterike IBM-KCXX3TY,  

27. Shtëpizë kompjuterike IBM 7 copë-KDZF1DZ,  

28. Shtëpizë kompjuterike IBM-KDZFITY, 

29. Shtëpizë kompjuterike DELL-3221GOJ, 
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30. Shtëpizë kompjuterike DELL-0121GOJ,  

31. Shtëpizë kompjuterike DELL-GOË4GOJ,  

32. Shtëpizë kompjuterike DELL-X08-73061,  

33. Shtëpizë kompjuterike DELL-34708400227,  

34. Shtëpizë kompjuterike DELL-4ZZ1GOJ,  

35. Shtëpizë kompjuterike COMPAQ-CQ3568, 

36. Shtëpizë kompjuterike COMPAQ-CQ3568,  

37. Shtëpizë kompjuterike COMPAQ-CQ268, 

38. Shtëpizë kompjuterike HP-41582/1-040-5121, 

39. Shtëpizë kompjuterike HP-CZC6482FDZ,  

40. Shtëpizë kompjuterike Fujistu-YBËB003850, 

41. Shtëpizë kompjuterike ESPRIMO-CSPMH2, 

42. Monitor EIZA-4500049-26-B, 

43. Monitor EIZO-57073100-ES-A, 

44. Monitor –Pa numer serik, 

45. Monitor EIZO24238070-ES,  

46. Monitor EIZO26074129-ES-S, 

47. Monitor EIZO567931100-ES0-A1, 

48. Monitor EIZO-28571010-ES-S, 

49. Monitor EIZO-66008109-ES-B, 

50. Monitor EIZO21478060, 

51. Monitor EIZO68559120,  

52. Monitor EIZO035707020-ES-E, 

53. Monitor EIZO24128070,  

54. Monitor EIZO60315110,  

55. Monitor EIZO25628129-ES-S,  

56. Monitor EIZO25033070, 

57. Monitor EIZO,Pa numër serik,  

58. Monitor EIZO Pa numër serik, 

59. Monitor EIZO pa numër serik, 

60. Monitor EIZO26101129-ES,  

61. Monitor EIZO57805089-ES-S,  

62. Monitor EIZO40859039-ES-S, 

63. Monitor EIZO PA numër serik,  

64. Monitor HA481510-001,  

65. Monitor pa firmë,LS08125204412,  

66. Monitor QONIX Pa numër serik,  

67. Monitor ITO Pa numër serik,  

68. Monitor DELON14LD18,  

69. BINGO Exellentxpoëer EXOZXA,  

70. TV MONITOR TABELA TË BINGO (TOMBOLLËS), 

71. Kartëmonedha 6x20 Euro me numra serik si në vijim: RA2924173092, ZC0570988103, 

UE3583370285, UA9478894296, SE3261698488 dhe UB0659974619 
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72. Kartëmonedha 7x10 Euro, me numra serik si në vijim : UC1015735627,  

EB1194509358, PA2332517255, PA6749088245, EA4855845646, EB3283483671 dhe 

UA7261777155  

73. Kartëmonedha 16x5 Euro, me numra serik si në vijim:VB2724101344, SE8076103984, 

YA4162953239, TC0168989168, UF9035116765, YA2998375217, YA2505667373, 

YA3767632928, X33148028252, YA3011586461, YA3207915899, UC8016158485, 

UA0106453812, VB2511370045, UC9189084673 dhe YA3235622858. 

74. Monedha të metalta 46x1 Euro,  

75. Monedha të metalta 29x2 Euro,  

76. Monedha të metalta 80x0.50 Euro sipas numrave seriktë evidentuara në formularin 

prone te datës 26 gusht 2019 . 
 

Obligohet i pandehuri i lartcekur që të paguajë paushallin gjyqësor në shumë prej 50 € 

(pesëdhjetë euro), të gjitha këto në afat prej 15 ditë pasi që ky aktgjykim të merr formën e 

prerë, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 
 

ARSYETIM 
 

1.Rrjedha e çështjes 
 

Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, me datë 06.09.2019, ka ngritur 

aktakuzën PP.II.nr.1272/2019, kundër të pandehurit A.T nga Prishtina, për shkak të veprës 

penale organizimi i skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm nga neni 294 paragrafi 2 i  

KPRK-ës, së bashku me aktakuzë prokuroria ka dorëzuar edhe Marrëveshjen mbi Pranimin e 

Fajësisë me numër PP.II.nr.1272/2019, të datës 02.09.2019, të arritur mes Prokurorisë 

Themelore në Gjilan në njërën anë dhe të pandehurit A.T me mbrojtësin e tij avokatin Gani 

Hoxha në anën tjetër, sipas të cilës marrëveshje kësaj gjykate i është rekomanduar që të 

pandehurin për shkak të veprës penale e cila i vihet në barrë, ta shpallë fajtorë dhe të njejtit ti 

shqiptojë dënim me burgim në kohëzgjatje prej 120 (njëqind e njëzetë) ditë, i cili dënim me 

pelqimin e të pandehurit dhe konform dispozitës 44 të KPRK-së të i mundesohet që denimi me 

burg të i zëvendësohet me dënim me gjobë në shume prej 2000 (dymijë) euro. 
 

2.Vlerësimi i marrëveshjes për pranimin e fajësisë 
 

Me datë 10.09.2019, pranë kësaj gjykate është mbajtur seanca e dëgjimore në lidhje me 

pranimin e marrëveshjes mbi pranimin e fajsisë, në të cilin ishin prezent prokurori i shtetit 

Halim Borovci dhe i pandehuri A.T me mbrojtësin e  tij me autorizim zëvendësues Gani 

Hoxha, avokat nga Prishtina, ku pas dëgjimit të palëve gjykata në bazë të nenit 233 paragrafi 

21 të KPP-ës, ka marrë aktvendim me të cilin ka pranuar marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë 

me numër PP.II.nr.1272/2019, ngase ka konstatuar se janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore për 

një gjë të tillë si në kuptim të nenit 233 paragrafi 18 të KPP-ës. Në këtë aspekt gjykata ka 

konstatuar se marrëveshja mbi pranimin e fajësisë e arritur në mes të Prokurorisë Themelore në 

Gjilan dhe të pandehurit A.T me mbrojtësin e tij avokatin Gani Hoxha, i përmbush të gjitha 

kushtet ligjore si dhe e njëjta është arritur në bazë të nenit 233 të KPP-ës, po ashtu gjykata ka 

konstatuar faktin se pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurit është bërë vullnetarisht pas 

konsultime të mjaftueshme me mbrojtësin e tij, se pranimi i fajësisë mbështet në faktet dhe 

prova materiale e rastit konkret të cilat paraqiten në aktakuzë si dhe nuk ekzistojnë asnjë nga 

rrethanat e parapara nga neni 253 paragrafi 1 e 2 të KPP-ës. 

 

 
 

3.Gjendja faktike e vërtetuar 
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Duke u bazuar në të lartcekurat, gjykata vërtetoi këtë gjendje faktike: se i pandehuri A.T ka 

kryer veprën penale organizimi i skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm nga neni 294 

paragrafi 2 i  KPRK-ës, në kohën, në vendin dhe mënyrën e përshkruar si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 
 

4.Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit 
 

Gjykata me rastin e shqiptimit të dënimit ka vlerësuar se të pandehurit A.T , duhet ti shqiptohet 

dënim me burgim në kohëzgjatje prej 120 (njëqind e njëzet) ditë, i cili dënim me pëlqimin e të 

pandehurit të i zëvendësohet me dënim me gjobë në shumën prej 2,000 (dy mijë) Euro, ngase 

sipas vlerësimit të gjykatës ky dënim do të jetë i drejtë, në harmoni me peshën e veprës penale 

dhe përgjegjësinë penale të kryesit, gjithashtu gjykata me rastin e matjes së dënimit ka marrë 

për bazë edhe rrethanat që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit duke u bazuar në nenet 69, 

70,71 dhe 72 të KPRK-së, ashtu që rrethanë posaçërisht lehtësuese ka marrë faktin se i 

pandehuri ka arritur marrëveshje mbi pranimin e fajësisë në një fazë të hershme të procedurës 

penale, se i njejti e ka pranuar fajësinë për veprën e cila iu vihet në barrë, fakt ky i cili 

vërtetohet edhe nga deklaratat mbi pranimin e fajësisë e cila i është bashkangjitur marrëveshjes 

së lartcekur dhe se këtë pranim të fajësisë i pandehuri e ka bërë në mënyrë vullnetare pa qenë i 

shtyer nga askush dhe atë pas njoftimeve lidhur me pasoja dhe benefitet e arritjes së 

marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë nga ana e mbrojtësit të tij dhe nga ana e gjykatës, faktin 

se i njejti është penduar dhe ka shfaqur keqardhje për veprimet e tija, duke kërkuar falje për 

këto veprime si dhe njëkohësisht ka premtuar që në të ardhmen nuk do të përsëris vepra të tilla 

e as vepra të tjera penale, po ashtu gjykata mori parasysh edhe rrethanat personale dhe 

karakteristikat e të pandehuit ku nga shkresat e lëndës shihet se për të pandehurin është hera e 

parë që i njejti bie ndesh me ligjin  dhe faktin se i njejti është i ri në moshë ndërsa me rastin e 

caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata mori parasysh edhe gjendjen ekonomike të të 

pandehurit ku sipas deklarimit të tij por edhe nga shkresat e lëndës shihet se i njejti është i 

gjendjes së mesme ekonomike, gjeneron të ardhuara dhe si rrjedhojë me këtë dënim të njejtit 

nuk i cënohet mirëqenia ekonomike e tij por as e familjes së tij andaj  mbi bazën e të 

lartcekurave gjykata konsideron me dënimin e shqiptuar ndaj të pandehurit A.T duke i marrë 

parasysh rrethanat e përmendura mund të arrihen edhe qëllimet e dënimit nga neni 39 të 

KPRK-së, të cilat konstistojnë në parandalimin e të pandehurit nga kryerja e veprave penale 

dhe rehabilitimin e tij, parandalimin e personave të tjerë nga kryerja e veprave penale, shprehja 

e gjykimit shoqëror për veprën penale dhe ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për 

respektimin e ligjit. 
 

5.Vendimi për konfiskimin 

 

Gjykata duke u bazuar në nenin 92 të KPRK-ës, gjeti se prokurori i shtetit në aktakuzë ka 

përcaktuar sakt sendet të cilat duhet të i nënshtrohen konfiskimit, sendet të cilat kanë qenë të 

sekuestruara përkohësisht kanë mundësuar kryerjen e veprës penale ndërsa Kartëmonedhat 

6x20 Euro, Kartëmonedhat 7x10 Euro, Kartëmonedhat 16x5 Euro, Monedhat e metalta 46x1 

Euro, Monedhat e metalta 29x2 Euro, Monedhat të metalta 80x0.50 Euro ka rezultuar se janë 

dobi pasurore  e fituar me kryerjen e veprës penale gjithashtu konfiskimin e të lartcekurave 

edhe ligji e lejon andaj si rrjedhojë edhe vendosi që sendet e sekuestruara përkohësisht dhe atë 

të përcaktuara si në dispozitiv të këtij akgjykimi ti konfiskojë.  
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6.Llogaritja e paraburgimit në dënimin e shqiptuar 

 

Duke pasur parasysh se të pandehurit A.T me aktvendimin e Gjykatës Themelore në Gjilan, 

PPr.nr.155/2019, të datës 23.08.2019, i është caktuar masa e paraburgimit në kohëzgjatje prej 

1(një) muaji ndërsa me aktvendimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës numër PN.1.927/2019, të 

datës 02.09.2019, të pandehurit të lartcekur masa e paraburgimit i është zëvëndësuar me masën 

e arrestit shtëpiak atëherë gjykata në kuptim të nenit 79 të KPRK-ës, kohën e kaluar nën masën 

e paraburgimit dhe masën e arrestit shtëpiak dhe atë nga data 22.08.2019 deri me datë 

10.09.2019, do tia llogarit në dënimin e zëvëndësuar me gjobë.  

 

7.Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale 

 

Duke pasur parasysh natyrën e kësaj çështje penale dhe gjendjen financiare të të pandehurin, 

gjykata duke u bazuar në nenin 451 paragrafi 1 të KPP-ës, ka vendosur që të pandehurin ta 

detyrojë që të paguajë paushallin gjyqësor në shumë prej 50 € (pesëdhejtë euro), të gjitha këto 

në afat prej 15 ditë pasi që ky aktgjykim të merr formën e prerë, nën kërcënimin e përmbarimit 

të dhunshëm. 

 

Andaj duke u bazuar në të lartcekura gjykata vendosi si në dspozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.761/2019, me datë 16.09.2019 

 

 

Zyrtarja Ligjore                                 Gjyqtari i vetëm gjykues, 

Eronita Llapashtica                Rilind Sermaxhaj 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Meqenëse prokurori i shteti, i pandehuri si dhe mbrojtësi i tij në 

seancën dëgjimore lidhur me pranimin e marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë kanë hequr dorë 

nga e drejta e ankesës atëherë ky aktgjykim  në bazë të nenit 485 paragrafi 1 dhe 2 të KPP-ës, 

merr formën e prerë dhe bëhet i ekzekutueshëm sot me datë 16.09.2019. 


